Niepołomice, dn. 08 kwietnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: 7/ZK/2021

Przedmiot zamówienia publicznego:
„SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DLA WODOCIĄGÓW
NIEPOŁOMICE SP Z. O. O.”

Główny kod CPV: 24311000-7 - Pierwiastki chemiczne, kwasy i związki nieorganiczne

ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu
Arnold Stempak

Nazwa i adres Zamawiającego:
„WODOCIAGI NIEPOŁOMICE” Sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 27
32-005 Niepołomice
tel. 12 281 14 84;
e-mail: technolog@wodociagi-niepolomice.pl
I.

Tryb udzielenia zamówienia
Zasada konkurencyjności, zgodnie z § 7 Regulaminu udzielania zamówień „Wodociągi Niepołomice”
sp. z o.o. w Niepołomicach.
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie dostaw środków chemicznych dla
Wodociągów Niepołomice Sp. o. o.
2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na pięć zadań, w szczególności:
1) Zadanie nr 1: Dostawa polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków Niepołomice:

II.
1.




emulsja w ilości 12 000 kg w paleto-pojemnikach,
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć dostawy pojazdem samowyładowczym (z windą
o udźwigu dostosowanym do wagi paleto-pojemnika),




miejsce dostawy: O.Ś. Niepołomice, ul. Grabska 8,
dostawy będą dokonywane partiami na podstawie zamówień: telefonicznych lub składanych
e-mailem, w okresie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
2) Zadanie nr 2: Dostawa polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków Podłęże-Zachód:


proszek w ilości 2 575 kg,



miejsce dostawy: O.Ś. Podłęże-Zachód, dz. ewid. 129/4,



dostawy będą dokonywane partiami na podstawie zamówień: telefonicznych lub składanych
e-mailem, w okresie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia;
3) Zadanie nr 3: Dostawa siarczanu żelaza i chlorku poliglinu:





przedmiotem zadania jest dostawa koagulantu do chemicznej defosfatacji ścieków – siarczanu
żelaza oraz koagulantu do zwalczania bakterii nitkowatych – chlorku poliglinu w celu uzyskania
wymaganych parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych odprowadzanych do
odbiornika,
Razem: 72 000 kg siarczanu żelaza oraz 8 220 kg chlorku poliglinu,
zadanie obejmuje dostawę na O.Ś. Niepołomice 50 000 kg siarczanu żelaza i 8 220 kg chlorku
poliglinu - miejsce dostawy: O.Ś. Niepołomice, ul. Grabska 8 oraz dostawę na O.Ś. PodłężeZachód 22 000 kg siarczanu żelaza - miejsce dostawy: O.Ś. Podłęże-Zachód, dz. ewid. 129/4,



dostawy będą dokonywane partiami na podstawie zamówień: telefonicznych lub składanych
e-mailem, w okresie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
4) Zadanie nr 4: Dostawa wapna palonego:



Razem: 20 000 kg wapna palonego mielonego,
zadanie obejmuje dostawę na O.Ś. Niepołomice 10 000 kg wapna palonego mielonego - miejsce
dostawy: O.Ś. Niepołomice, ul. Grabska 8 oraz dostawę na O.Ś. Podłęże-Zachód 10 000 kg
wapna palonego mielonego - miejsce dostawy: O.Ś. Podłęże-Zachód, dz. ewid. 129/4,



dostawy będą dokonywane partiami na podstawie zamówień: telefonicznych lub składanych
e-mailem, w okresie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
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5) Zadanie nr 5: Dostawa wapna chlorowanego:


100 kg wapna chlorowanego,



zadanie obejmuje dostawę na O.Ś. Niepołomice 50 kg wapna chlorowanego (w workach po 25
kg) - miejsce dostawy: O.Ś. Niepołomice, ul. Grabska 8 oraz dostawę na O.Ś. Podłęże-Zachód
50 kg wapna chlorowanego (w workach po 25 kg) - miejsce dostawy: O.Ś. Podłęże-Zachód, dz.
ewid. 129/4,



3.
4.

dostawy będą dokonywane partiami na podstawie zamówień: telefonicznych lub składanych
e-mailem, w okresie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Oferowane produkty muszą spełniać wymagania ustawy obowiązujących przepisów prawnych, norm
i atestów.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z opisem zawartym w ust. 2. Wykonawca
może złożyć oferty na dowolną liczbę zadań.
Każde z zadań będzie oceniane odrębnie, zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny ofert.
Zamawiający dopuszcza złożenie przez jednego wykonawcę ofert na wszystkie części.
Oferta częściowa musi obejmować całość danej części.
Nie można złożyć oferty jedynie na poszczególne elementy z danej części.
Oferty nie obejmujące przynajmniej jednej całej części zostaną odrzucone, ponieważ ich treść nie
będzie odpowiadać treści specyfikacji.

III.
Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem:
1) dla zadania nr 1: od dnia podpisania
umowy 26.04.2021 r.);
2) dla zadania nr 2: od dnia podpisania
umowy 26.04.2021 r.);
3) dla zadania nr 3: od dnia podpisania
umowy 26.04.2021 r.);
4) dla zadania nr 4: od dnia podpisania
umowy 26.04.2021 r.);
5) dla zadania nr 5: od dnia podpisania
umowy 26.04.2021 r.);

umowy do dnia 31.03.2022 r. (planowany termin podpisania
umowy do dnia 31.03.2022 r. (planowany termin podpisania
umowy do dnia 31.03.2022 r. (planowany termin podpisania
umowy do dnia 31.03.2022 r. (planowany termin podpisania
umowy do dnia 31.03.2022 r. (planowany termin podpisania

IV.
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Dominika Siuta, tel. 12 281-14-84 lub 888279257,
e-mail: technolog@wodociagi-niepolomice.pl, w godz. 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku.
V.

VI.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
Nie dotyczy.

VII.
Wymagania dotyczące wadium
Nie dotyczy.
VIII.
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
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2.

3.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą może
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez
niego okres.
Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

IX.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie:
1) pisemnej;
lub
2) elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie skanu oferty z podpisem
osoby odpowiedzialnej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .rtf,
.pdf, .doc, .docx, .odt.
3. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we
wzorze.
4. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty:
1) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego –
oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym lub w formie skanu oferty z podpisem osoby odpowiedzialnej,
2) pełnomocnictwo do reprezentowania - jeżeli dotyczy;
5.

X.
1.

2.
3.
4.

XI.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty może być złożone w oryginale lub w formie skanu z podpisem
osoby uprawnionej w takiej samej formie, jak składana oferta.
Sposób oraz termin składania ofert
Wykonawca składa ofertę, zgodnie z własnym wyborem:
1) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta „WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE” sp. z o.o.; ul. Droga
Królewska 27, 32-005 Niepołomice;
2) w formie elektronicznej pocztą e-mail: technolog@wodociagi-niepolomice.pl.
Termin składania ofert upływa w dniu 21.04.2021 r., o godz. 8:45. Za datę przekazania oferty przyjmuje
się datę ich wpływu na dziennik podawczy lub na skrzynkę e-mail.
Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty, ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.

Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca winien wyliczyć cenę ofertową dla danego zadania w oparciu o tabele zwarte w formularzu
oferty, który stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Cena oferty brutto obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy
o podatku VAT, zgodnie z którą kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej
4

3.

0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Stawka VAT musi być
określana zgodnie z ustawą o podatku VAT.
Ceny netto za poszczególne produkty (asortyment) mogą być wyrażone do czterech miejsc po
przecinku.

XII.
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadań nr 3, 4 i 5 Zamawiający będzie kierował się wyłącznie
kryterium ceny.
Cena waga- 100 %
Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:
C = CN/CB x 100% x 100,
C - liczba punktów badanej oferty,
CN - cena brutto najniższa spośród ważnych ofert,
CB - cena brutto oferty badanej spośród ważnych ofert,
Maksymalna liczba punktów: 100,00;
2.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadań nr 1 i 2 Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami:
1) Cena : waga- 70%
Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:
C = CN/CB x 70% x 100,
C - liczba punktów badanej oferty,
CN - cena brutto najniższa spośród ważnych ofert,
CB - cena brutto oferty badanej spośród ważnych ofert,
Maksymalna liczba punktów: 70,00;

2) Skuteczność –
waga 30% - oceniona przez Komisję na podstawie testów produktów.
Każdy z oferentów składających ofertę winien dostarczyć Zamawiającemu próbkę oferowanego
produktu w ilości umożliwiającej przeprowadzenie badania pod kątem skuteczności produktu.
Testy produktów ustala się na dzień składania ofert tj. 21.04.2021 r. godz. 9:00 w siedzibie
Zamawiającego adres: ul. Grabska 8, 32-005 Niepołomice.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która będzie określała najniższą cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia dla zadań nr 3, 4 i 5 lub uzyska najwyższą liczbę punktów dla zadań nr 1 i 2.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania minimalnego parametru wartości suchej masy po
odwodnieniu na prasie: 12% , a na wirówce: 20 %

3) Ocena efektywności dokonana będzie na podstawie następujących kryteriów: ilości zużytego
polimeru oraz otrzymanej suchej masy osadu. Punkty będą przyznawane na podstawie poniższej
tabeli:
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Najmniejsze zużycie
(pkt.)

Średnie zużycie
(pkt.)

Największe zużycie (pkt.)

15

10

5

Największa wartość
s.m. osadu (pkt.)

Średnia wartość
s.m. osadu (pkt.)

Najmniejsza wartość s.m.
osadu (pkt.)

15

10

5

Zużycie
polielektrolitu

Wartość suchej
masy po
odwodnieniu na
prasie/ wirówce

Maksymalna liczba punktów: 30 pkt (co stanowi wagę 30%).
3.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która będzie określała najniższą cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia dla zadań nr 3, 4 i 5 lub uzyska najwyższą liczbę punktów dla zadań nr 1 i 2.

XIII.
Przewidywane negocjacje
W przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji
z Wykonawcą, który złożył najtańszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia m.in. jeżeli:
a.

wartość najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż środki, jakie Zamawiający przeznaczył na
realizację zamówienia;

b.

wystąpiła istotna zmiana okoliczności, której Zamawiający nie był w stanie przewidzieć
w chwili ogłoszenia zapytania;

W przypadku nieudzielenia zamówienia Zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone
do treści umowy, zostały określone w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

XIV.

XV.

XVI.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie dotyczy.
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
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W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę
albo unieważnić postępowanie.
XVII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Kodeksu Cywilnego lub
Regulaminu przysługuje wniesienie do Zamawiającego protestu opisującego naruszenie i żądanie
Wykonawcy w terminie do 2 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

XVIII.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach postępowań
regulaminowych zawiera załącznik nr 3

XIX.
1.
2.
3.
4.

Postanowienia końcowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą w walucie PLN.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego i przesłana pocztą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XX.

Załączniki do Zapytania Ofertowego
Formularz oferty.
Projekt umowy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań prowadzonych przez „Wodociągi
Niepołomice”

1.
2.
3.

Podpis osoby merytorycznej: Dominika Siuta
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